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DZIAŁALNOŚĆ PREWENCYJNA (W TYM PROMOCJA OCHRONY PRACY)

Główny cel kampanii to zapewnienie lepszego 
stosowania się państw członkowskich do wymogów 
dyrektywy unijnej 90/269/EWG w sprawie minimal-
nych wymagań dotyczących ochrony zdrowia i bez-
pieczeństwa podczas ręcznego przemieszczania 
ciężarów, zwiększenie wśród pracowników świado-
mości zagrożeń występujących przy wykonywaniu 
ręcznych prac transportowych, a także promowanie 
technologii i rozwiązań ograniczających nadmier-
ne obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego 
podczas pracy. Adresatami kampanii byli przede 
wszystkim pracownicy i pracodawcy z ochrony zdro-
wia, handlu oraz transportu – sektorów, w których 
występuje największe ryzyko zawodowe związane 
z ręcznym przemieszczaniem ciężarów.

1. Kampania informacyjno-promocyjna 
„Przeciążenie układu mięśniowo-
-szkieletowego”: Zagrożenia jakie
stwarzają ręczne prace transportowe

W 2007 r. Państwowa Inspekcja Pracy podjęła 
szereg przedsięwzięć ukierunkowanych na zapobie-
ganie przeciążeniom układu mięśniowo-szkieletowe-
go podczas ręcznych prac transportowych. W trakcie 
działań pod hasłem „Mniej dźwigaj” realizowano 
zarówno zadania ujęte w harmonogramie kampanii 
„Ręczne przemieszczanie ciężarów 2007” inspiro-
wanej przez Komitet Wyższych Inspektorów Pracy 
(SLIC), jak i wybrane zadania zawarte w ramach 
„Europejskiej kampanii na rzecz przeciwdziałania 
zaburzeniom mięśniowo-szkieletowym” prowadzonej 
przez Europejską Agencję Bezpieczeństwa i Zdro-
wia w Pracy w Bilbao. 

Państwowa Inspekcja Pracy zainaugurowała 
kampanię „Mniej dźwigaj” 2 maja 2007 r. udziałem 
w „Dniach zdrowego kręgosłupa w Zamościu” or-
ganizowanych wspólnie z Centralnym Instytutem 
Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badaw-
czym, Urzędem Miasta w Zamościu oraz NSZZ „Soli-
darność”. W programie znalazły się m.in. konferen-
cje, seminaria, spotkania z młodzieżą, wystawy oraz 
konkursy wiedzy. Podsumowanie imprezy odbyło 
się 1 czerwca podczas „Jarmarku Hetmańskiego”; 
PIP przygotowała stoisko z wydawnictwami doty-
czącymi przepisów prawa pracy oraz bezpieczeństwa 
i higieny pracy, a także punktem porad prawnych
i technicznych.

Współpraca PIP z organizacjami pracodawców 
– Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych
„Lewiatan” oraz Polską Organizacją Handlu i Dystry-
bucji – umożliwiła zorganizowanie we wrześniu i paź-
dzierniku cyklu 20 pokazów prawidłowego przeno-
szenia i przemieszczania ciężarów w placówkach
handlowych, m.in. sieci Carrefour, Real, Tesco. Poka-

zy, opatrzone fachowym komentarzem inspektorów 
oraz lekarzy medycyny pracy, adresowane były
zarówno do pracowników, jak i klientów supermar-
ketów. Ponadto na stoiskach PIP dostępne były 
wydawnictwa kampanii; udzielano także porad z za-
kresu prawa pracy oraz konsultacji medycznych 
związanych z chorobami układu mięśniowo-szkiele-
towego. 

Bardzo ważnym elementem kampanii był pro-
gram szkoleniowy przygotowany przez Państwową 
Inspekcję Pracy dla przedstawicieli sektorów ochrony 
zdrowia i handlu. Na 49 szkoleniach, które zorgani-
zowano w okręgowych inspektoratach pracy, prze-
szkolono blisko 3 tys. pracodawców, członków kadry 
zarządzającej, specjalistów ds. bhp, a także przed-
stawicieli związków zawodowych oraz społecznych 
inspektorów pracy. 

Nakładem Państwowej Inspekcji Pracy wydano 
67 tys. egzemplarzy specjalnie opracowanych ma-
teriałów informacyjnych – takich jak: broszury, ulotki, 
plakaty i afisze – tematycznie związanych z kampanią 
„Mniej dźwigaj”. Dużym zainteresowaniem odbior-
ców cieszyły się zwłaszcza publikacje przygotowane 
dla sektora służby zdrowia – poradnik „Jak chronić 
układ mięśniowo-szkieletowy podczas pracy” oraz 
afisz, na którym pokazane zostały zdjęcia prezen-
tujące dobre praktyki podczas opieki nad chorymi. 
Wydawnictwa przygotowane przez PIP oraz broszury 
informacyjne przygotowane przez specjalistów z Unii 
Europejskiej udostępnione zostały na stronie inter-
netowej www.pip.gov.pl, a także były nieodpłatnie 
przekazywane odbiorcom, m.in. podczas szkoleń, 
seminariów, czy też kontroli.

Na witrynie Państwowej Inspekcji Pracy uru-
chomiono specjalną podstronę o tematyce związa-
nej z dolegliwościami mięśniowo-szkieletowymi oraz 
ręcznym przemieszczaniem ciężarów. Obok bloków 
tematycznych dotyczących zagrożeń dla układu mię-
śniowo-szkieletowego, mogących wystąpić w służ-
bie zdrowia i handlu, znalazł się także blok poświę-
cony tego rodzaju zagrożeniom podczas pracy przy 
komputerze. Zamieszczono również informacje o kra-
jowych i międzynarodowych uregulowaniach praw-
nych, metodach oceny ryzyka zawodowego, a także 
o lokalnych wydarzeniach kampanii oraz internetowy 
test wiedzy z nagrodami. 

Na potrzeby kampanii Państwowa Inspekcja Pra-
cy zrealizowała we współpracy z TVP 15 minutowy 
film instruktażowy adresowany do pracowników 
służby zdrowia i handlu. W filmie omówione zostały 
podstawowe zagrożenia związane z przenoszeniem 
i przemieszczaniem ciężarów w tych branżach. 
Pokazano również dobre praktyki stosowane pod-
czas opieki nad pacjentami, a także w czasie prze-
noszenia ciężarów przez pracowników placówek 
handlowych. Film wykorzystywany był podczas 
szkoleń prowadzonych przez PIP oraz emitowany
w telewizjach regionalnych.
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Waga problemów związanych z dolegliwościami 
mięśniowo-szkieletowymi oraz doświadczenia z re-
alizacji kampanii w 2007 r., wpłynęły na decyzję Ko-
mitetu Wyższych Inspektorów Pracy o kontynuacji 
przedsięwzięcia w 2008 r. Adresatem kampanii Mniej 
dźwigaj 2008 są 2 sektory: handlu detalicznego oraz 
budownictwa. Koordynację przedsięwzięcia – od 
holenderskiej inspekcji pracy – 1 stycznia 2008 r. 
przejęła Państwowa Inspekcja Pracy.

Za priorytet uznane zostało przeprowadzanie 
szkoleń nt. stresu zawodowego bezpośrednio w za-
kładach pracy oraz wykonanie, wspólnie z pra-
codawcami i pracownikami, jak największej ilości 
ocen psychospołecznych warunków pracy. Po raz 
pierwszy skoncentrowano się także na wybranych 
grupach odbiorców: pracodawcach i pracownikach 
służby zdrowia, oświaty oraz administracji. 

Tematyka związana z ręcznymi pracami transpor-
towymi i dolegliwościami układu mięśniowo-szkiele-
towego była również poruszana podczas – organizo-
wanych lub współorganizowanych przez okręgowe
inspektoraty pracy – konferencji, seminariów i spo-
tkań z przedstawicielami związków zawodowych. 
W 2007 r. na terenie całej Polski odbyło się 35 tego 
typu spotkań, w których uczestniczyło ponad 1,1 tys.
osób. Poza sektorami ochrony zdrowia, handlu i trans-
portu, działania takie adresowano również do innych 
grup zawodowych. Przykładem tego typu inicjatywy 
był cykl spotkań z rolnikami pn. „Mniej dźwigaj – czyli 
bezpieczna praca w rolnictwie” zorganizowany przez 
Okręgowy Inspektorat Pracy w Zielonej Górze wspól-
nie z Odziałem Regionalnym KRUS.

Równolegle z działaniami prewencyjnymi i promo-
cyjnymi Państwowa Inspekcja Pracy realizowała pro-
gram kontrolny w sektorach handlu, ochrony zdro-
wia, transportu, a także  budownictwa. Część kontroli 
odbyła się z wykorzystaniem wytycznych i narzędzi 
przygotowanych przez specjalistów Unii Europej-
skiej. Z materiałami tymi 392 polskich inspektorów 
pracy miało okazję zapoznać się na 16 szkoleniach 
zorganizowanych w okręgowych inspektoratach pra-
cy. Program obejmował m.in. zagadnienia związane 
z uwarunkowaniami prawnymi oceny ryzyka zawodo-
wego przy ręcznym przemieszczaniu ciężarów, obo-
wiązkami pracodawców, a także podstawy anatomii, 
fizjologii i biomechaniki. Omówione zostały również 

metody oceny ryzyka przy ręcznym przemieszczaniu 
ciężarów zalecane przez grupę roboczą SLIC do 
wykorzystania przez krajowe inspekcje pracy. Zajęcia 
prowadzone były przez 4 inspektorów PIP, którzy 
wcześniej brali udział w specjalnym szkoleniu z tego 
zakresu, które odbyło się w Strasburgu. 

2. Program prewencyjny dot.
przeciwdziałania negatywnym skutkom 
przeciążenia psychicznego i stresu
w miejscu pracy

Rok 2007 był drugim rokiem realizacji progra-
mu „Stres w miejscu pracy”. Po zebraniu ubiegło-
rocznych doświadczeń Państwowa Inspekcja Pracy 
zdecydowała się na zmianę jego formuły. W roku 
2007 szczególny nacisk położony został na realizację 
zadań prewencyjnych.

Do realizacji programu w określonych sektorach 
przygotowano prezentacje multimedialne, zawiera-
jące informacje nt. stresu zawodowego i jego skut-
ków zdrowotnych, psychologii pracy, zasad prewen-
cji stresu zawodowego oraz dokonywania oceny 
psychospołecznych warunków pracy w zakładzie. 
Szczególnym novum było opracowanie przez spe-
cjalistów PIP antystresowych standardów zarządza-
nia oraz 63 przykładów dobrych praktyk w zakresie 
usuwania najpowszechniejszych przyczyn stresu 
– praktyk możliwych do zastosowania przez każdego 
pracodawcę. Standardy te, tak jak i dobre praktyki, 
były prezentowane na wszystkich szkoleniach oraz 
dodatkowo zostały omówione w specjalnie wydanym 
poradniku dla pracodawców. Informacje te umiesz-
czono także na stronie internetowej inspekcji pracy, 
co pozwoliło na zwiększenie liczby odbiorców.

Ilustracja 1. Pokaz przenoszenia ciężarów
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W 2007 r. w okręgowych inspektoratach pracy 
przeprowadzonych zostało 65 szkoleń dla łącznej 
liczby 2,7 tys. uczestników. Dodatkowo, inspektorzy 
pracy przekazywali informacje nt. stresu zawodo-
wego w trakcie 46 wydarzeń medialnych (wywiady
i artykuły dla radia, prasy i telewizji regionalnej) oraz 
56 różnego rodzaju imprez masowych (targów pracy, 
spotkań branżowych i wystaw). Podczas realizacji 
drugiej edycji programu, inspektorzy pracy udzielili 
jego uczestnikom ponad 1,6 tys. porad prawnych, 
technicznych i organizacyjnych, ukierunkowanych na 
zapewnienie pracownikom korzystnych psychospo-
łecznych warunków pracy. Uczestnikom programu 
przekazanych zostało ponad 14 tys. egzemplarzy ma-

teriałów informacyjnych, zaś stronę internetową 
zawierającą informacje o stresie zawodowym odwie-
dziło 13,5 tys. internautów.

Integralną częścią działań informacyjnych Pań-
stwowej Inspekcji Pracy dot. stresu zawodowego 
było dwukrotne badanie ankietowe pracodawców
z zakładów uczestniczących w programie. Badania 
te miały na celu poznanie stanu ich wiedzy – w oma-
wianym zakresie – na dzień rozpoczęcia i na dzień 
zakończenia drugiej edycji programu. Tym samym 
możliwa była ocena skuteczności prowadzonych 
przez PIP działań informacyjnych. Wyniki dwukrot-
nego badania ankietowego wśród 537 pracodawców 
przedstawia wykres.

W ramach działań prewencyjnych inspektorzy PIP, 
wspólnie z pracodawcami i pracownikami, dokonali 
oceny stresogenności cech pracy w 151 zakładach, 
dla łącznej liczby 634 stanowisk pracy. Wyniki tych 
ocen, po opracowaniu w Głównym Inspektoracie Pra-
cy, wraz z propozycjami wniosków profilaktycznych, 
przekazywane są zwrotnie do zakładów pracy. Na
podstawie tych wyników część zakładów wdrożyła 
własne działania zapobiegawcze oraz poinformo-
wała  o tym inspekcję pracy. W placówkach oświato-
wych oraz w administracji były to przede wszystkim 
szkolenia z metod radzenia sobie ze stresem – dla 
pracowników i kadry kierowniczej. W zakładach pro-
dukcyjnych działania naprawcze koncentrowały się 
głównie na: zharmonizowaniu harmonogramów prac 
wykonywanych przez poszczególne działy firm, zwięk-
szeniu udziału pracowników w planowaniu ich pracy 
i podejmowaniu decyzji dot. funkcjonowania firmy; 
przeprowadzaniu szkoleń dla kadry zarządzającej nt. 

negatywnych skutków stresu dla pracowników; roz-
szerzeniu zakresu opieki medycznej dla osób zatrud-
nionych na stanowiskach wymagających podejmowa-
nia decyzji. Z kolei w jednym z dużych zakładów opieki 
zdrowotnej przeprowadzono szkolenia dla personelu 
medycznego nt. sposobów radzenia sobie z proble-
mami oraz zatrudniono psychologa, zapewniając tym 
samym pracownikom możliwość uzyskania porady 
psychologicznej w trudnych sytuacjach zawodowych.

Szczególnym rodzajem działań prewencyjnych 
Państwowej Inspekcji Pracy były dodatkowe szkole-
nia z zakresu radzenia sobie ze stresem – dla człon-
ków załóg z wybranych zakładów uczestniczących
w poprzedniej edycji programu. Państwowa Inspek-
cja Pracy przeprowadziła w 2007 r. 14 takich szkoleń 
dla 227 pracowników i członków kadry kierowniczej
z firm, w których poziom stresogenności cech pracy 
był w poprzednim roku najwyższy. Szkolenia te zy-
skały wysoką ocenę zarówno pracodawców, jak i pra-

Wykres 74. Znajomość problematyki stresu wśród pracodawców (w %)
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cowników oraz uznane zostały za szczególnie sku-
teczne w zapobieganiu negatywnym skutkom stresu 
w miejscu pracy. Z powyższych powodów Państwo-
wa Inspekcja Pracy podjęła starania, także finanso-
we, o kontynuowanie tego typu działań w 2008 r. (tj.
w odniesieniu do uczestników programu realizowa-
nego w 2007 r.).

Dwa lata realizacji programu prewencyjnego Stres 
w miejscu pracy umożliwiają już ocenę uzyskanych 
efektów. Wyniki badań ankietowych przeprowadzo-
nych na łącznej grupie 1513 pracodawców (zarówno 
z pierwszej, jak i drugiej edycji programu) wykazały, 
że najlepiej rozpoznają oni negatywny wpływ stresu 
zawodowego na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, 
nieco słabiej – na funkcjonowanie pracowników, a naj-
słabiej rozpoznają potencjalne przyczyny stresu.

Wykres 75. Rozkład cech pracy wywołujących największy poziom stresu w badanych zakładach (w %)
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Wyniki te oznaczają, że pracodawcy z różnych 
branż uczestniczący w programie nie byliby w sta-
nie dostrzec ok. 60% potencjalnych przyczyn stresu 
oraz ok. 50% jego negatywnych skutków, we wła-
snym zakładzie. Stawia to pod znakiem zapytania 
zarówno dobór, jakość, jak i efektywność podejmo-
wanych przez nich działań, mających zmniejszyć 
stres pracowników. Z tego punktu widzenia każdy 
wzrost poziomu wiedzy wśród pracodawców należy 
uznać za pożądany. Konieczne wydaje się konty-
nuowanie działań edukacyjnych wobec tej grupy 
odbiorców.

W 2007 r. możliwe było także pierwsze podsu-
mowanie wyników ocen stresogenności cech pracy. 
W ciągu dwóch lat realizacji programu Państwowa 
Inspekcja Pracy, przy współudziale pracodawców 
i pracowników, dokonała takiej oceny w 289 zakładach 
pracy z różnych branż dla łącznej liczby 1012 różnego 
rodzaju stanowisk pracy. Wyniki tych ocen pokazały, 
że 40% stanowisk obciążonych jest niskim poziomem 
stresogenności cech pracy, również 40% – średnim 
poziomem stresogenności, a 20% – wysokim. Rozkład 
cech pracy wywołujących największy  poziom stresu 
w ocenionych zakładach przedstawia wykres.

Na podstawie uzyskanych wyników można sfor-
mułować wniosek, że wysiłki zmierzające do obniże-
nia poziomu stresogenności cech pracy w badanych 
zakładach, a być może także w innych zakładach zai-
nteresowanych zapobieganiem negatywnym skutkom
stresu zawodowego, powinny obejmować 4 główne 
obszary: 
– zmniejszanie obciążenia psychicznego pracow-

ników (usprawnienia w organizacji pracy; wcześ-
niejsze planowanie zadań/produkcji; odpowiedni 
dobór pracowników; właściwy podział obowiąz-
ków; zwiększenie liczby zatrudnionych pracowni-
ków; ustawiczne szkolenia);

– zwiększanie umiejętności kadry kierowniczej w za-
kresie zarządzania pracownikami oraz rozwią-
zywania konfliktów (odpowiedni dobór osób do 
stanowisk kierowniczych, szkolenia z metod ne-
gocjacji i mediacji); 
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– zwiększanie umiejętności pracowników w radze-
niu sobie z trudnymi kontaktami z innymi ludźmi, 
niepewnością, pośpiechem (treningi asertywnoś-
ci, radzenia sobie ze stresem, zarządzania cza-
sem, relaksacyjne),

 a także
– inwestycje finansowe w poprawę bezpieczeństwa 

pracy, higieny i estetyki stanowisk pracy w zakła-
dach.
Zdaniem inspektorów PIP realizujących program 

w całym kraju, przeszkodami we wprowadzaniu sku-
tecznych działań antystresowych w zakładach pracy, 
poza niewystarczającą wiedzą ogółu pracodawców
i niedostatkiem środków finansowych (szczególnie
w małych firmach) są:

koncentracja wielu zakładów pracy na bieżącej 
działalności i związany z tym brak jakichkolwiek 
analiz oraz planów dot. dalszego rozwoju (brak 
motywacji do podjęcia wysiłku i wprowadzenia 
zmian); 
stosunek niektórych pracodawców (również tych 
dysponujących środkami finansowymi), do oma-
wianej problematyki – wykazują oni brak zainte-
resowania działaniami poprawiającymi warunki 
pracy lub traktują takie przedsięwzięcia jedynie 
w kategoriach zbędnego wydatku finansowego 
(niedostrzeganie korzyści). 
Ze względu na rozmiar problemu oraz odległe 

skutki zdrowotne stresu zawodowego, Państwo-
wa Inspekcja Pracy kontynuować będzie program 
także w 2008 r. Działania prewencyjne skierowane 
zostaną do pracodawców  z banków, agencji pracy 
tymczasowej oraz szczególnej grupy adresatów –
pracowników młodocianych. Planowane jest także 
wydanie specjalnego poradnika dla pracobiorców 
nt. sposobów rozwiązywania najpowszechniejszych 
problemów związanych z pracą.

3. Program promocyjny „Przestrzeganie
prawa pracy w małych zakładach”

Istota programu polega na przeprowadzeniu 
przez najmniejsze firmy, z których działalnością wią-
żą się zagrożenia zawodowe, samokontroli w tym za-
kresie oraz podjęciu praktycznych działań eliminują-
cych lub ograniczających te zagrożenia. Pracodawcy 
korzystają w tym celu z przygotowanych przez PIP 
narzędzi (Lista kontrolna z komentarzem oraz Oce-
na ryzyka w pięciu krokach), identyfikują występują-
ce w zakładzie nieprawidłowości, oceniają ich skalę 
oraz określają sposoby i terminy ich likwidacji. Przez 
cały czas realizacji programu pracodawcy korzy-
stają z eksperckiej pomocy  inspektorów PIP.

W ciągu 2007 r. udział w programie zadeklarowało 
503 pracodawców, a 160 z nich osiągnęło pozytywne 
rezultaty uzasadniające przyznanie Dyplomu Pań-

stwowej Inspekcji Pracy (w 2006 r. okręgowi inspek-
torzy pracy przyznali 165 takich dyplomów). Zostali 
nimi uhonorowani pracodawcy, którzy doprowadzili 
do wyraźnej poprawy stanu bezpieczeństwa pracy 
w swoich zakładach. Wśród wyróżnionych dyplo-
mem dominowały firmy: budowlane, motoryzacyjne, 
produkcji drewna, handlowe oraz świadczące usługi 
fryzjerskie. 

4. Kampania informacyjno-promocyjna
w rolnictwie indywidualnym

Realizując przedsięwzięcia służące ochronie pra-
cy w rolnictwie indywidualnym, przeprowadzono wi-
zytacje prawie 9,7 tys. gospodarstw rolnych i miejsc
wykonywania prac polowych. Prawie 1,1 tys. wizytacji  
inspektorzy pracy przeprowadzili wspólnie z inspek-
torami KRUS i sołtysami w ramach kolejnej edycji 
konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Podczas wizytacji gospodarstw i prac polowych, 
inspektorzy dokonali przeglądu stanu technicznego 
5,2 tys. ciągników, 5 tys. przyczep rolniczych, 2,8 tys. 
kombajnów oraz 4,6 tys. innych maszyn używanych 
przy pracach rolniczych, w tym: pras do słomy, ko-
siarek, maszyn do zbioru roślin okopowych. Wciąż 
stwierdza się bardzo wysoki odsetek kombajnów, 
ciągników i przyczep ciągnikowych niebezpiecznych 
w użytkowaniu. Najczęściej stwierdzano nieprawidło-
wości takie jak:
– niebezpieczny przewóz ludzi w przyczepach, na 

zaczepach przyczep oraz na błotnikach ciągni-
ków i kombajnów – 1165 przypadków;

– niewłaściwy sprzęg ciągnika z przyczepą – 1033;
– niewłaściwy sprzęg ciągnika z maszyną rolniczą 

– 454;
– usuwanie zapchania słomą przy włączonym na-

pędzie – 110.
Wciąż często lekceważona jest sytuacja braku lub 

niewłaściwej osłony wałka przegubowo-teleskopowe-
go (do odbioru mocy ciągnika) – w trakcie wizytacji 
54 % takich wałków nie posiadało osłon, aczkolwiek 
na przestrzeni ostatnich kilku lat odnotowano pewną 
poprawę sytuacji w tym zakresie. W 2007 r. inspek-
torzy PIP uczestniczyli w organizowanych wspól-
nie  z KRUS pokazach bezpiecznej obsługi ciągni-
ków oraz agregowanych maszyn. Ponadto zorgani-
zowano pokazy bezpiecznej obsługi innych maszyn
i urządzeń używanych w rolnictwie, w tym pił łańcu-
chowych i przerzynarek do drewna. 

Wizytując zabudowania gospodarskie inspekto-
rzy pracy najczęściej zwracali uwagę rolników na:

Jak podkreślają nagrodzeni w konkursie pra-
codawcy, służy on nie tylko ugruntowaniu wiedzy
z zakresu ochrony pracy, ale także uwiarygodnieniu 
firmy na konkurencyjnym rynku pracy.
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2007 r. 2006 r. 2005 r.

Wizytowanie gospodarstw rolników indywidualnych

Liczba wizytacji ogółem 9 679 10 620 10 258

w tym:
wizytacji prac żniwnych,
wizytacji innych prac polowych,
wizytacji gospodarstw (zabudowań)

4 201
981

4 497

5 728
860

4 032

6 094
360

3 804

Liczba osób pracujących podczas wizytacji 9,8 tys. 11,4 tys. 13,8 tys.

Przegląd sprzętu rolniczego i maszyn w zakresie spełniania wymagań bhp
dokonany w czasie wizytowania gospodarstw rolniczych

Odsetek sprzętu rolniczego i maszyn (części maszyn),  w którym 
stwierdzono uchybienia w zakresie bhp

Ciągniki 47 43 51

Przyczepy 48 47 53

Kombajny zbożowe 65 65 64

Inne maszyny 44 50 52

Wały przegubowo-teleskopowe 54 64 71

Działania informacyjno-doradcze

– niewłaściwy stan instalacji i urządzeń elektrycznych,
– brak instalacji odgromowej,
– brak urządzeń ochronnych (zwłaszcza – podsta-

wowych osłon części ruchomych) w użytkowa-
nych pilarkach i szlifierkach tarczowych, często 
własnej produkcji,

– zły stan narzędzi ręcznych, w tym również o napę-
dzie elektrycznym,

– brak zabezpieczeń do pracy na wysokości, stoso-
wanie niewłaściwych drabin i rusztowań,

– brak lub niewłaściwe zabezpieczenie otworów
w stropach, dołach i zbiornikach,

– składowanie zboża i innych produktów na stry-
chach budynków bez uwzględnienia wytrzymało-
ści konstrukcyjnej stropów,

– niestosowanie środków ochrony osobistej, także 
podczas prac ze środkami ochrony roślin.

Inspektorzy podkreślają, że w przypadku tego 
problemu, ich argumentacja niejednokrotnie napoty-
ka na duży opór, wynikający zarówno z tradycyjnego 
podejścia do pracy rolniczej, w której udział dzieci jest 
„naturalny i oczywisty”, jak również z ogólnie niskiego 
poziomu bezpieczeństwa i kultury pracy.

Z myślą o promocji problematyki ochrony pracy 
wśród rolników, Państwowa Inspekcja Pracy uczestni-
czy w corocznych imprezach masowych związanych 
ze środowiskiem wiejskim; organizowane są punkty 
informacyjno-doradcze na targach rolnych, pokazy 
maszyn, wystawy, dni otwarte. Wśród wielu imprez 
rolniczych, w których biorą udział przedstawiciele PIP 
wymienić można np. dożynki, lokalne targi rolnicze 
czy Międzynarodowe Targi Rolnicze „POLAGRA”.
W sumie w roku sprawozdawczym 152 stoiska PIP 
poświęcone problematyce ochrony pracy w gospo-
darstwie rolnym odwiedziło prawie 53 tys. osób. 

W ramach działań o charakterze edukacyjnym 
zorganizowano szereg szkoleń i spotkań ze spo-
łecznością wiejską, na których omawiano najczęś-
ciej występujące podczas pracy rolniczej zagroże-
nia oraz popularyzowano praktyczne rozwiązania 
zwiększające bezpieczeństwo pracy. Działania te 
często uzupełniane były o zabawy i konkursy – tak, 
by zachęcić jak największą liczbę rolników i ich ro-
dzin do zapoznania się z ważnymi dla ochrony pracy 
zagadnieniami.

Szkolenia dla rolników obejmowały najczęściej 
takie zagadnienia jak: stosowanie środków ochrony 
osobistej podczas prowadzenia prac z użyciem środ-
ków ochrony roślin; właściwe zachowania w trakcie 
prowadzenia prac transportowych; bezpieczeństwo 
dzieci w gospodarstwach rolnych, szczególnie pod-

Realizując zadania informacyjno-doradcze in-
spektorzy PIP szczególną uwagę poświęcają 
udziałowi dzieci w pracach rolniczych. W 2007 r. 
stwierdzili powierzanie dzieciom wykonywania róż-
norodnych prac w 15% wizytowanych gospodarstw. 
Najbardziej niepokojące były przypadki wykony-
wania przez dzieci prac im wzbronionych, w tym 
m.in. kierowanie sprzętem i maszynami rolniczymi, 
przemieszczanie ciężarów o masie przekraczającej 
dopuszczalne wartości, prace przy preparatach 
ochrony roślin (407 przypadków) lub przebywa-
nie w strefach bezpośredniego zagrożenia – w po-
bliżu pracujących ciągników, kombajnów, innych 
maszyn (646).
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czas pomagania w gospodarstwie. Omawiano rów-
nież kwestie związane z zabezpieczaniem i usu-
waniem azbestu z gospodarstw oraz przeciwdzia-
łaniem chorobom zawodowym, a w szczególności 
dolegliwościom mięśniowo-szkieletowym, które 
w środowisku rolniczym są niemal powszechne. 

W 2007 r., dzięki zaangażowaniu sołtysów oraz roz-
szerzeniu współpracy z partnerami społecznymi na
poziomie regionalnym w ramach Powiatowych Komi-
sji ds. BHP w Rolnictwie, możliwe było zgromadze-
nie znacznie większej liczby chętnych rolników do 
uczestniczenia w szkoleniach.

lata

2007 2006 2005

Szkolenia bhp dla rolników
– uczestnicy szkoleń

454
14,5 tys.

404
11,4 tys.

449
13,8 tys.

Szkolenia u rolników prowadzących praktyczną
naukę zawodu

– uczestnicy szkoleń

43

943

34

757

30

318

Wykłady w szkołach o profilu rolniczym
– uczestnicy wykładów

272
10,3 tys.

232
8,4 tys.

290
9,4 tys.

Prelekcje wśród dzieci szkół podstawowych i gimnazjów
– uczniowie – słuchacze prelekcji

1103
40 tys.

1001
46,5 tys.

988
45,3 tys.

Konkursy o tematyce bhp dla rolników
– uczestnicy

104
4,4 tys.

95
4,3 tys.

118
5,2 tys.

Olimpiady i konkursy nt. wiedzy o bhp wśród młodzieży
i dzieci wiejskich

– uczestnicy

289

32,5 tys.

213

28,6 tys.

214

23,5 tys.

Konkursy plastyczne dla dzieci wiejskich
– uczestnicy

183
16,8 tys.

142
19,8 tys.

138
20,4 tys.

Punkty informacyjno-doradcze na masowych imprezach 
rolniczych (np. targi)

– zwiedzający punkty na imprezach masowych

152

53 tys.

228

121 tys.

332

120 tys.

Działania edukacyjne i promocyjne

Corocznie z bardzo dobrym odbiorem spotyka-
ją się wykłady dla uczniów szkół rolniczych oraz 
pogadanki dla dzieci ze szkół wiejskich. Są to działa-
nia długofalowe, skutkujące efektami w przyszłości. 
W 2007 roku przeprowadzono wykłady dla 10,3 tys. 
młodych ludzi ze szkół o profilu rolniczym.

Ponadto z pomocą nauczycieli szkół podstawo-
wych i gimnazjów, którzy z pełnym zrozumieniem 
rangi problematyki bhp na wsi wspierają działania 
przedstawicieli PIP, przeprowadzono pogadanki dla 
ponad 40 tys. dzieci.

W myśl zasady „przez zabawę do wiedzy”, PIP 
zorganizowała w 2007 r. 472 konkursy (konkursy wie-
dzy i konkursy plastyczne) dla prawie 50 tys. dzieci 
i młodzieży wiejskiej. Konkursy tego typu mają na celu 
uświadomienie młodemu pokoleniu zagrożeń zwią-
zanych z pracami w gospodarstwie; często poprze-
dzane są pogadankami na tematy bhp, uwrażliwiają 
dzieci na błędy popełniane w tej sferze przez ich rodzi-
ców, a tym samym przekładają się na oddziaływanie 
na poziomie rodzic-dziecko, co może niejednokrotnie 
uchronić oboje przed nieszczęśliwym wypadkiem.

Jak co roku, bardzo owocnie układała się współ-
praca z ZHP dot. działalności profilaktyczno-prewen-
cyjnej wśród dzieci wiejskich przebywających na 
koloniach i półkoloniach organizowanych w ramach 

Nieobozowej Akcji Letniej. W roku 2007, w trakcie 114 
spotkań, przeprowadzono pogadanki i prelekcje na 
tematy związane z bezpieczeństwem na wsi, połą-
czone z zaprezentowaniem wykazu prac, których nie 
mogą wykonywać dzieci i projekcją filmów o powyż-
szej problematyce.

Państwowa Inspekcja Pracy propaguje idee bez-
piecznej pracy (a także bezpiecznej zabawy dzieci 
na wsi) również poprzez wydawanie broszur i ulotek, 
które są przekazywane przez inspektorów podczas 
wizytacji, szkoleń, spotkań; rozwieszane w urzędach 
gmin i parafiach wiejskich. Materiały informacyjne
i szkoleniowe przesyłane są także do redakcji gazet,
celem jeszcze szerszego rozpropagowania. Z uwagi 
na niewielkie w stosunku do potrzeb środki finanso-
we, które Inspekcja Pracy może przeznaczyć na po-
pularyzację problematyki bhp w środowisku wiejskim, 
nakład wydawanych broszur i ulotek nie pokrywa 
zapotrzebowania na te materiały i dlatego niezwykle 
istotna jest współpraca okręgowych inspektoratów 
pracy z regionalnymi mediami.

W roku sprawozdawczym ukazało się 207 publi-
kacji prasowych dot. bezpieczeństwa i higieny pracy 
w rolnictwie indywidualnym. Stacje radiowe nadały 
163 audycje poświęcone szerzeniu zasad bezpiecz-
nej pracy w trakcie prac polno-gospodarczych,
a telewizyjne – ponad 50.
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Mimo licznych działań prewencyjnych PIP wciąż 
wypadkowość przy pracy rolniczej należy do najwyż-
szych wśród sektorów gospodarki narodowej. Od 
2004 r. opinia publiczna jest pozbawiona informacji 
statystycznej o liczbie wypadków przy pracy rolniczej, 
w tym także śmiertelnych, którym ulegają corocznie 
dzieci wiejskie do lat 15. Jedynym źródłem informacji 
na ten temat są media – poruszone wiekiem ofiar 
i drastycznością okoliczności tych zdarzeń.

W celu eliminowania poważnych zaniedbań i nie-
prawidłowości występujących podczas pracy rolni-
czej, konieczne więc jest:

inicjowanie nowych przedsięwzięć prewencyj-
nych z pomocą liderów społeczności wiejskiej
i we współpracy z partnerami reprezentowanymi 
w Wojewódzkich i Powiatowych Komisjach ds. 
BHP w Rolnictwie;
dalsze uatrakcyjnienie programów szkoleniowych 
adresowanych do rolników;
rozwijanie współpracy z Kuratorium Oświaty w ce-
lu nadania właściwej rangi przedsięwzięciom pro-
mocyjnym realizowanym na poziomie szkół szcze-
bla podstawowego i średniego;
zwiększenie obecności zagadnień ochrony pra-
cy w rolnictwie na kierunkowych uczelniach wyż-
szych, poprzez organizowanie wykładów, a także 
konkursu na pracę magisterską związaną z tema-
tyką bhp i wypadkowością na wsi;
przygotowanie materiałów audiowizualnych w ce-
lu emisji w telewizjach regionalnych i telewizji 
ogólnopolskiej (dotarcie do jeszcze większej gru-
py odbiorców);
zwiększenie nakładu wydawnictw PIP oraz uatrak-
cyjnianie ich treści;
opracowanie sposobu monitorowania wypadków 
dzieci przy pracach rolniczych, poprzez współ-
działanie z policją, prokuraturą i innymi instytucja-
mi posiadającymi informacje w tym zakresie.

5. Program edukacyjny
„Kultura bezpieczeństwa”

Państwowa Inspekcja Pracy, korzystając z doś-
wiadczeń kampanii „Młodzi pracownicy – bezpieczny 
start” prowadzonej w 2006 roku, podjęła w 2007 ro-
ku kolejną edycję programu edukacyjnego „Kultu-
ra bezpieczeństwa” dla uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych. 

Nauczyciele chętni do wzięcia udziału w pro-
wadzeniu programu edukacyjnego rekrutowani byli 
przez okręgowe inspektoraty pracy. Podczas 21 
szkoleń, które odbyły się we wrześniu i październiku 
2007 roku, 597 uczestników zostało zapoznanych 
ze szczegółowymi założeniami programu i otrzy-
mało materiały pomocnicze do prowadzenia lekcji
z młodzieżą. W toku realizacji programu nauczyciele 
mogli skorzystać z dodatkowego wsparcia ze strony 
inspekcji pracy, na przykład w postaci wizyty inspek-
tora pracy na lekcji. 

Na potrzeby programu zakupionych zostało 
1000 kompletów materiałów edukacyjnych opra-
cowanych przez zespół ekspertów Centralnego 
Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytu-
tu Badawczego. Komplet materiałów potrzebnych 
do przygotowania zajęć składał się z podręcznika 
oraz płyty CD. Znalazły się w nim konspekty lekcji

Ilustracja 2. Apel Głównego Inspektora Pracy

Działalność prewencyjna Państwowej Inspekcji 
Pracy adresowana do rolników indywidualnych jest 
wciąż doskonalona i urozmaicana. Jednak trzeba 
podkreślić, że – bez regulacji prawnych umożliwiają-
cych egzekwowanie bezpiecznej i higienicznej pra-
cy – polega ona wyłącznie na prowadzeniu przed-
sięwzięć ukierunkowanych na wskazywanie błędów
i uchybień oraz kształtowaniu świadomości zagrożeń 
i potrzebie zapobiegania nim. Ze względu na ogra-
niczenia kadrowe, inspektorzy pracy bardzo rzadko 
dokonują rewizytacji gospodarstw w celu stwierdze-
nia stopnia poprawy stanu bhp, odwiedzając wciąż 
nowych rolników i ich gospodarstwa, gdzie napoty-
kają się  corocznie na te same problemy. Tymcza-
sem z bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami 
zagranicznych inspekcji pracy wynika, że posiadają 
one niezbędne narzędzia prawne do reagowania na 
nieprawidłowości i wymuszania poprawy stanu bhp.
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i przykładowe testy dla uczniów, a także przystępne 
omówienia przepisów i przykłady dobrych praktyk. 
Dodatkowo, na potrzeby kursu, wznowiona została
w nakładzie 15 tys. egzemplarzy publikacja własna 
Państwowej Inspekcji Pracy: „Prawo pracy – porad-
nik dla podejmujących pierwszą pracę”, będąca 
uzupełnieniem materiałów przygotowanych przez 
CIOP-PIB.

Ponadto do 600 osób, które aktywnie zaanga-
żowały się w realizację programu edukacyjnego 
„Kultura bezpieczeństwa” w roku szkolnym 2006/
2007, Państwowa Inspekcja wystosowała propozy-
cję kontynuacji współpracy przy przygotowywaniu
i przeprowadzaniu zajęć z młodzieżą. Nauczycielom 
przekazano przygotowany przez CIOP-PIB materiał 
multimedialny zawierający zaktualizowane materiały 
do prowadzenia zajęć oraz pakiet kilkudziesięciu 
filmów o tematyce bhp.

Przygotowany przez PIP program edukacyjny 
(którym w 2007 r. objęto ok. 33 tys. uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych) został bardzo dobrze oce-
niony przez środowisko nauczycielskie. Aż 88% 
ankietowanych nauczycieli zadeklarowało chęć po-
nownego przystąpienia do programu w kolejnych la-
tach. Wysoko (8,5 pkt. na maksymalnych 10) ocenio-
na została ekspercka pomoc inspektorów pracy przy 
przygotowywaniu i prowadzeniu zajęć z młodzieżą.

6. Popularyzacja zagadnień ochrony
pracy

A. Prowadzenie szkoleń dla partnerów
społecznych

Wzorem lat poprzednich – także w roku 2007 
działalność edukacyjna adresowana do związków 
zawodowych oraz partnerów społecznych realizo-
wana była na szczeblu centralnym i regionalnym. Na 
szczeblu centralnym odbyły się 4 szkolenia dla 142 
społecznych inspektorów pracy i działaczy związko-
wych, zrzeszonych w NSZZ „Solidarność”, OPZZ, 
Forum Związków Zawodowych oraz w ZZ Budowlani 
oraz 12 spotkań dla przedstawicieli organizacji praco-
dawców, tj. PKPP Lewiatan, Konfederacji Pracodaw-
ców Polskich. 

Na szczeblu regionalnym zorganizowano 431 
spotkań dla 12 406 działaczy związkowych, w tym 
dla ok. 5470 społecznych inspektorów pracy (w ro-
ku 2006 odpowiednio – 230 spotkań dla 8444 uczest-
ników). Okręgowe inspektoraty pracy zorganizo-
wały szkolenia dla wszystkich wnioskujących o to
organizacji związkowych. Najwięcej szkoleń od-
byli związkowcy zrzeszeni w NSZZ „Solidarność”, 
OPZZ (m.in. Związek Zawodowy Górników, Związek 
Nauczycielstwa Polskiego, Federacja Związków Za-
wodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy 
Społecznej), Forum Związków Zawodowych (m.in. ZZ 
Inżynierów i Techników, NSZZ Pracowników Policji). 

Odbyły się również szkolenia dla organizacji pra-
codawców. W 152 spotkaniach udział wzięło 5061 
przedstawicieli pracodawców (w roku poprzednim 
odbyło się 107 spotkań dla 3053 uczestników). 

We współpracy z instytucjami samorządowymi 
i terytorialnymi strukturami administracji rządowej 
zorganizowano szkolenia m.in. dla pracowników 
administracji, studentów, pracowników służb bhp. 
W 121 spotkaniach udział wzięło 4617 osób.

Podczas szkoleń szczególnie dużo uwagi po-
święcono zmianom, które wprowadziła nowa usta-
wa o Państwowej Inspekcji Pracy – z 13.04.2007 r. 
Ponadto z informacji uzyskanych z okręgów wynika, 
iż znacznie wzrosło zapotrzebowanie na szkolenia 
dotyczące uprawnień zakładowych organizacji związ-
kowych wynikających z Kodeksu pracy. Niezmiennie 
dużym zainteresowaniem cieszyły się szkolenia doty-
czące czasu pracy (w związku z nowelizacją ustawy 
o ZOZ wzrosła liczba szkoleń dla OZZPiP i OZZL 
dotyczących zmian w czasie pracy), wynagrodzeń, 
minimalnych wymagań dot. użytkowania maszyn.
W nawiązaniu do kampanii promocyjnych realizowa-
no przedsięwzięcia edukacyjne w zakresie przeciw-
działania skutkom stresu w miejscu pracy, zapobiega-
nia dolegliwościom układu mięśniowo-szkieletowgo
u pracowników handlu i służby zdrowia. Podczas szko-
leń wykorzystano pomoce dydaktyczne zapewnione 
przez PIP, np. materiały multimedialne, wydawnictwa 
(poradniki, broszury, ulotki).

Równie ważne w działaniach promocyjnych były 
spotkania i narady informacyjno-szkoleniowe z part-
nerami inspekcji; organizowano je na szczeblu okrę-
gowych inspektoratów pracy (w 2007 r. łącznie 652, 
2006 r. – 629). Kierownictwa OIP oraz inspektorzy 
pracy odbyli 154 spotkania i narady z reprezentan-
tami regionalnych struktur związkowych, 97 spotkań 
z członkami organizacji pracodawców oraz 401 spo-
tkań z przedstawicielami lokalnych instytucji sa-
morządowych, administracyjnych i organizacji spo-
łecznych. Należy zwrócić uwagę na wzrost liczby 
spotkań z przedstawicielami instytucji samorządo-
wych (2006 r. – 313 spotkań). Związane to było głów-
nie z potrzebą uzyskania wiadomości nt. nowych 
uprawnień inspekcji w związku z wejściem w życie 
nowej ustawy, jak i z popularyzacją programów pre-
wencyjnych PIP, tj. kampanii informacyjno-kontrolnej 
dotyczącej przeciwdziałania dolegliwościom układu 
mięśniowo-szkieletowego, związanych z nią dobrych 
praktyk podczas prac transportowych oraz kampanii 
poświęconej przeciwdziałaniu skutkom stresu w miej-
scu pracy. 

B. Doradztwo dla partnerów społecznych

Partnerzy społeczni Państwowej Inspekcji Pracy 
korzystają z poradnictwa dotyczącego zarówno 
prawnych, jak i technicznych zagadnień ochrony pra-
cy. W 2007 roku związkom zawodowym udzielono 
26 050 porad, w tym 18 986 (73%) porad prawnych 
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oraz 4303 (ok.18%) porad technicznych. Z kolei licz-
ba porad udzielanych pracodawcom i organiza-
cjom pracodawców wyniosła 291 647.

Porady udzielane były podczas kontroli zakładów 
pracy, podczas dyżurów w siedzibach OIP, a także
w trakcie dyżurów inspektorów w siedzibach po-
nadzakładowych struktur związkowych i organizacji 
pracodawców. Porad udzielano w siedzibach Zarzą-
dów Regionów NSZZ „Solidarność”, Rad Wojewódz-
kich OPZZ i FZZ, regionalnych siedzibach Związ-
ków Pracodawców i Przedsiębiorców, Regionalnych 
Izbach Rzemieślniczych, Izbach Przemysłowo-Han-
dlowych, Akademiach Przedsiębiorczości. Zaintere-
sowaniem cieszyły się także punkty konsultacyjne 
inspekcji organizowane podczas targów, wystaw, 
imprez promocyjno-edukacyjnych czy też imprez 
będących elementami kampanii informacyjnych. 

Ilustracja 3. Laureaci konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”

Najczęściej zapytania dotyczyły: stosunku pracy, 
wynagrodzeń i przepisów o czasie pracy, a także 
urlopów. Porady związane z technicznymi aspektami
bezpieczeństwa pracy dotyczyły między innymi: wy-
padków przy pracy, wyposażenia stanowisk pracy 
oraz maszyn i urządzeń w odpowiednie zabezpie-
czenia, wydawania napojów i posiłków wzmacnia-
jących i regeneracyjnych oraz zapewnienia odzieży 
roboczej. 

C. Prowadzenie konkursów

Celem organizacji konkursów jest popularyzowa-
nie wiedzy – na temat bezpieczeństwa i prawa pra-
cy, a także wskazywanie prawidłowych i najlepszych 
wzorców w sferze ochrony pracy. Są one tradycyjną 
formą działalności prewencyjnej Państwowej Inspek-
cji Pracy. 

Organizację każdego konkursu poprzedzają dzia-
łania promocyjne. Informacje o konkursach zamiesz-
czane są na stronach internetowych, wysyłane pocztą
elektroniczną, przekazywane w formie pism i broszur. 

Informacje o konkursach nagłaśniane są również 
w prasie, przez radio i telewizję. Zaznaczyć jednak 
należy, że wielu uczestników konkursów pozyskują, 
dzięki posiadanemu rozeznaniu, sami inspektorzy 
pracy.

Liczba uczestników konkursów w porównaniu 
z 2006 r. wyraźnie się zwiększyła. Dla przykładu:
w OIP Bydgoszcz do konkursu „Zdobądź dyplom 
PIP” odnotowano w 2006 roku tylko 2 zgłoszenia;
w 2007 roku zgłosiło się 30 uczestników. 

W pierwszym kwartale 2007 r. zakończony został 
„Konkurs wiedzy o zasadach bhp dla młodzieży
z zakładów rzemieślniczych” organizowany wspól-
nie ze Związkiem Rzemiosła Polskiego oraz Mini-
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Konkurs „Pracodawca – organizator pracy bez-
piecznej” służy wskazaniu najlepszych polskich 
przedsiębiorstw, które mogą być stawiane za przy-
kład do naśladowania w kwestiach bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia pracowników. Przedsiębiorstwa te 
ponoszą duże nakłady na poprawę warunków pra-
cy; wyróżniają się w trosce o ograniczanie zagrożeń, 
wdrażając systemy zarządzania bezpieczeństwem, 
angażując się w promocję dobrych praktyk, konse-
kwentnie współdziałając z pracownikami na rzecz 
podnoszenia standardów ochrony pracy.

sterstwem Edukacji Narodowej, kierowany do młodo-
cianych pracowników rzemiosła, którzy mają okazję 
sprawdzić swoją wiedzę dot. przepisów prawa pracy 
i bezpiecznych zachowań w opracowanym przez in-
spektorów pracy teście. W 2007 roku do rywalizacji 
przystąpiło kilkuset uczniów. Finał konkursu zorgani-
zowano w Warszawie, w siedzibie Związku Rzemiosła 
Polskiego. Reprezentowane były 23 izby rzemieślni-
cze zrzeszone w ZRP. 

W 2007 roku chęć uczestnictwa w konkursie 
wyraziło 284 pracodawców. Do centralnego etapu 
konkursu okręgowi inspektorzy pracy wytypowali 38 
firm. Spośród nich eksperci z Państwowej Inspekcji 
Pracy oraz przedstawiciele organizacji pracodaw-
ców, takich jak Business Centre Club, Konfederacja 
Pracodawców Polskich, Polska Konfederacja Praco-
dawców Prywatnych „Lewiatan” i Związek Rzemiosła 
Polskiego wybrali te najlepsze. 28 listopada w Mu-
zeum Kolekcji im. Jana Pawła II na uroczystej Gali 
10. pracodawców uhonorowanych zostało statuetką 
MECUM TUTISSIMUS IBIS, zaś 28. laureatów otrzy-
mało wyróżnienia. Laureaci konkursu wpisani zostali 
na Złotą Listę Pracodawców.

Konkurs „Bezpieczna Budowa” ma na celu upow-
szechnianie bezpiecznych i higienicznych warunków
pracy na placach budów, a także promowanie wyko-
nawców robót budowlanych zapewniających bezpie-
czne stanowiska pracy. Działania te przyczyniają się 
do poprawy ogólnego poziomu warunków pracy w bu-
downictwie w skali kraju. Rozstrzygnięcie konkursu 
nastąpiło w grudniu 2007 r. W skład komisji przyznają-
cej nagrody weszli przedstawiciele Związku Zawo-
dowego Budowlani, Sekcji Budownictwa NSZZ „So-
lidarność” oraz Komisji GIP ds. bezpieczeństwa pracy
w budownictwie. Przy organizacji konkursu współpra-
cowano z Polską Izbą Gospodarczą Rusztowań oraz 
Regionalnymi Izbami Inżynierów Budownictwa.

Oczekiwanym rezultatem konkursu o tytuł „Naj-
aktywniejszego zakładowego społecznego inspe-
ktora pracy” – jest systematyczna poprawa stanu 
bhp w zakładach i promowanie zaangażowania spo-
łecznych inspektorów pracy, których misją jest wspie-
ranie zawodowych kadr inspektorskich w egzekwo-
waniu przestrzegania prawa pracy. Rozstrzygnięcie 
konkursu nastąpiło we wrześniu 2007 r.

W konkursie „Bezpieczna Piekarnia” wzięło 
udział 16 firm piekarskich. Finał konkursu miał miejsce 
podczas Międzynarodowych Targów Chleba w Ja-
worze.

Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy zasia-
dali w Komisji konkursu „Lodołamacze 2007”. Idea 
konkursu oparta jest na promowaniu przedsiębior-
ców i osób prywatnych wybitnie angażujących się
w rozwiązywanie problemów osób niepełnospraw-
nych, tworzenie dla nich nowych i coraz lepszej ja-
kości miejsc pracy, a także dostrzegających sens
i konieczność ich aktywizacji zawodowej. 

Ogólnopolski konkurs dla dziennikarzy o Na-
grodę Głównego Inspektora Pracy ma na celu 
popularyzowanie problematyki prawa i bezpieczeń-
stwa pracy oraz inspirowanie mediów do podejmo-
wania tych zagadnień. Komisja konkursowa wyła-
nia spośród autorów publikacji prasowych, audy-
cji radiowych i telewizyjnych – dziennikarzy najbar-
dziej zaangażowanych w upowszechnianie tematyki 
ochrony pracy. W 2007 r. nagrodami uhonorowanych 
zostało 23 dziennikarzy, reprezentujących zarówno 
centralne, jak i lokalne media. Nagrody wręczono
14 grudnia w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy 
w Warszawie.

W konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rol-
ne” wzięło w roku sprawozdawczym udział 88 przed-
siębiorstw rolnych zatrudniających łącznie 4,7 tys. 
osób. Celem konkursu jest promocja zasad ochro-
ny zdrowia i życia przy organizacji pracy w gospo-
darstwach rolnych. Rozwiązanie konkursu nastąpiło 
w czasie targów Polagra PREMIERY 2008 – na Mię-
dzynarodowych Targach Poznańskich. 

D. Udział w targach, wystawach i innych imprezach

Do największych targów, w których brali udział 
przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy należały 
m.in. Międzynarodowe Targi Budownictwa BUDMA, 
Innowacje–Technologie–Maszyny Polska 2007 w Poz-
naniu, Targi budownictwa TARBUD we Wrocławiu oraz
Targi budownictwa i instalacji „GRYF-BUD’’ w Byd-
goszczy. W trakcie Targów inspektorzy pracy udzielali
porad prawnych i technicznych wszystkim zaintere-
sowanym uczestnikom; rozdawano materiały informa-
cyjne (ulotki, broszurki, poradniki) promujące działa-
nia prewencyjno-promocyjne naszego urzędu. Ogółem
zorganizowano – w czasie różnego rodzaju wystaw, 
targów i imprez – ponad 120 stoisk informacyjnych 
PIP. Podczas Targów ITM Polska zorganizowana zo-
stała pierwsza edycja Salonu Bezpieczeństwo Pracy 
w Przemyśle. Przez trzy targowe dni reprezentanci 
Głównego Inspektoratu Pracy oraz Urzędu Dozoru 
Technicznego prowadzili prelekcje dotyczące obo-
wiązków pracodawców, importerów i dystrybutorów 
wprowadzających na rynek nowe maszyny, w świetle 
polskich i europejskich przepisów i dyrektyw z zakre-
su ochrony pracy.
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Pod koniec 2007 roku polska wersja strony za-
wierała 1,1 tys. podstron i ponad 400 plików do po-
brania w formacie pdf. Największym zainteresowa-
niem internautów cieszyły się, podobnie jak w latach
ubiegłych, elektroniczne wersje wydawnictw: „Prawo 
pracy. Poradnik dla pracodawcy”, „Bezpieczeństwo 
i higiena pracy. Poradnik dla pracodawcy”, „Ko-
deks pracy” oraz informacje o bezpłatnych pora-
dach prawnych udzielanych przez PIP. W 2007 roku 
odnotowano 1,6 mln wejść na ww. stronę, co ozna-
cza stałą tendencję wzrostową w tym zakresie. 

cy, które przekazują wydawnictwa zainteresowanym,
w szczególności podczas udzielania porad praw-
nych, przy okazji prowadzonych kontroli, akcji pro-
mocyjnych oraz wizytacji w gospodarstwach rolnych. 
Część nakładów przekazana została bezpośrednio 
partnerom społecznym. Inspektorzy zajmujący się dzia-
łalnością promocyjną i prewencyjną szczególnie dba-
ją o to, aby maksymalnie zracjonalizować dystry-
bucję wydawnictw – by trafiały do osób najbardziej 
zainteresowanych. 

Ponadto kontynuowano wydawanie, założonego 
w 1929 roku, miesięcznika „Inspektor Pracy” oraz 
wychodzących raz na kwartał „Zeszytów Prawnych” 
(obydwie publikacje adresowane są przede wszyst-
kim do kadry inspektorskiej).

F. Prowadzenie strony internetowej

Od 1999 roku dostępna jest strona www.pip.gov.pl 
(również w wersji angielskiej). Znaleźć na niej moż-
na m.in. bieżące informacje o działalności urzędu,
w tym informacje o konkursach i programach prewen-
cyjnych, pełny tekst wydawnictw PIP, odpowiedzi na 
najczęściej powtarzające się pytania kierowane do 
inspekcji. 

Oprócz strony głównej, dostępne są także strony 
okręgowych inspektoratów pracy. Średnio odnoto-
wujemy rocznie kilkadziesiąt tysięcy wejść na każdą 
z nich. Internauci poszukują aktualnych informacji
o działalności PIP w danym regionie. Państwowa In-
spekcja Pracy prowadzi również podstronę Biuletynu 
Informacji Publicznej, która zawiera treści wynikają-
ce z ustawy o dostępie do informacji publicznej (np. 
informacje o przetargach). 

7. Przedsięwzięcia wspomagające
działalność kontrolną

W 2007 r. uruchomiono program działań o cha-
rakterze prewencyjnym wspomagających kontrole 
w kluczowych obszarach ochrony pracy (program 
ten obejmował zarówno określone branże, jak rów-
nież zagadnienia tematyczne). 

Targi i wystawy związane z problematyką ochro-
ny pracy służą kształtowaniu kultury pracy, wyrażają-
cej się w odpowiedzialności za ludzkie zdrowie i życie,
w tworzeniu bezpiecznych warunków pracy do-
stosowanych do wymagań gospodarki rynkowej 
i międzynarodowych standardów.

E. Działalność wydawnicza

Państwowa Inspekcja Pracy publikuje wydaw-
nictwa skierowane zarówno do pracowników, pra-
codawców, kadry zarządzającej, jak i do partnerów 
społecznych oraz rolników.

W 2007 roku wydano 39 pozycji – ulotek, broszur, 
plakatów – w łącznym nakładzie 313,4 tys. egzem-
plarzy. Pod względem ilości tytułów jest to wynik 
rekordowy, a pod względem nakładu bardzo zbli-
żony do roku poprzedniego. Na szczególną uwagę 
zasługuje zestaw dziewięciu publikacji dotyczących 
bezpiecznego użytkowania maszyn, przy obsłudze 
których najczęściej dochodzi do wypadków przy 
pracy. Wśród licznych wydawnictw podejmujących
problemy bhp na wsi warto zwrócić uwagę na opu-
blikowaną po raz pierwszy listę kontrolną pomaga-
jącą rolnikowi samodzielnie sprawdzić stan bezpie-
czeństwa gospodarstwa rolnego jako miejsca pracy. 
Wszystkie wydawnictwa umieszczono w pełnej wer-
sji na stronie internetowej PIP, jako pliki do pobrania. 
Publikacje PIP rozpowszechniane są nieodpłatnie. 
Dystrybucją zajmują się okręgowe inspektoraty pra-

Wykres 76. Liczba egzemplarzy wydawnictw
opublikowanych w ciągu ostatnich pięciu lat
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Ilustracja 4. Strona internetowa PIP

Działania ukierunkowane były na poprawę sta-
nu wiedzy w zakresie prawnej ochrony pracy oraz 
przepisów bhp, a także uświadomienie pracodaw-
com korzyści płynących z trwałej poprawy poziomu 
warunków pracy i przestrzegania uprawnień pracow-
niczych.

W realizację programu zaangażowani zostali 
partnerzy społeczni oraz wiele lokalnych organiza-
cji i instytucji, które w ramach swoich statutowych 
kompetencji udzieliły inspektorom pracy wszechstron-
nej pomocy w zakresie przygotowania i przeprowa-
dzenia poszczególnych przedsięwzięć. Podstawowe 
formy realizacji programu to: udzielanie pracodaw-
com i osobom kierującym pracownikami porad praw-
nych i technicznych, spotkania informacyjne, szkole-
nia, seminaria. Bardzo ważną formą realizacji celów 
programu była promocja zagadnień ochrony pracy 
przez przedstawicieli PIP uczestniczących w targach, 
wystawach, konkursach i konferencjach prasowych. 
Znaczna część działań prowadzonych przez pracow-
ników okręgowych inspektoratów pracy była nagła-
śniana przez lokalne media. 

Wśród przedsięwzięć o charakterze prewencyj-
nym służących wspomaganiu kontroli w obszarach 
charakteryzujących się najwyższymi wskaźnikami wy-
padkowości (budownictwo, zakłady rolne, obsługa 
maszyn i urządzeń) należy wymienić m.in.:

Akcję informacyjno-promocyjną skierowaną do 247
pracodawców i przedsiębiorców budowlanych 
na terenie woj. świętokrzyskiego, w ramach któ-
rej adresaci – oprócz szczegółowych informacji 
o skutkach nieprzestrzegania podstawowych 
zasad dot. organizacji stanowisk pracy i przygo-
towania zatrudnionych osób do pracy na ruszto-
waniach – otrzymywali broszury „Sprzęt roboczy 
– minimalne wymagania” oraz listy kontrolne do 
oceny użytkowanego sprzętu w celu dostoso-
wania go do obowiązujących przepisów bhp. 
Uczestniczące w programie firmy, które wykazały 
rzeczywiste zainteresowanie poprawą bezpie-
czeństwa i warunków pracy zostały uhonorowane 
dyplomami PIP. Przykłady najlepszych praktyk 
zastosowanych przez wyróżnione zakłady pro-
mowane są w ramach dalszych przedsięwzięć 
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prewencyjnych realizowanych przez Okręgowy 
Inspektorat Pracy w Kielcach.

Szkolenia i seminaria zorganizowane dla 91 pra-
codawców z woj. podkarpackiego we współpracy 
z jednostkami samorządu terytorialnego oraz Izbą 
Rzemieślniczą w Rzeszowie – w zakresie proble-
matyki dostosowania użytkowanych maszyn do 
wymagań bhp. Program szkoleń przygotowany 
przez inspektorów Okręgowego Inspektoratu Pra-
cy w Rzeszowie zakładał przede wszystkim zdo-
bycie umiejętności oceny ryzyka zawodowego na 
stanowiskach pracy związanych z obsługą ma-
szyn i urządzeń technicznych. Wszyscy zaintere-
sowani pracodawcy otrzymali zestaw materiałów 
informacyjnych PIP oraz pomoc w formie porad 
dot. praktycznych sposobów wdrażania określo-
nych rozwiązań techniczno-organizacyjnych.

Wizytacje 43 wielkotowarowych zakładów rol-
nych, w tym głównie z województw: opolskiego, 
warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego, prze-
prowadzone przez inspektorów pracy  w ramach 
konkursu „Bezpieczne gospodarstwo rolne” orga-
nizowanego wspólnie m.in. z Agencją Nieru-
chomości Rolnych. Laureaci konkursu odebrali 
nagrody podczas uroczystości odbywającej się 
w ramach Targów Rolniczych Polagra w Pozna-
niu.

Działania informacyjno-promocyjne adresowane 
do pracodawców świadczących usługi związane 
z pozyskiwaniem drewna, w szczególności Zakła-
dów Usług Leśnych. Polegały one m.in. na przepro-
wadzeniu wspólnie z Dyrekcją Regionalną Lasów 

Państwowych w Poznaniu spotkania szkolenio-
wego (z udziałem 26 podmiotów, które były kon-
trolowane przez PIP w 2007 r. w zakresie przestrze-
gania przepisów bhp), czy też współorganizacji 
Turnieju Zakładów Usług Leśnych woj. podlaskie-
go o „Srebrną siekierę” (z udziałem 60 przedstawi-
cieli pracodawców lub podmiotów prowadzących 
działalność związaną z gospodarką leśną). 

Cykliczne działania informacyjno-promocyjne rea-
lizowane przy pomocy mediów i adresowane do 
pracodawców, pracowników, osób podejmują-
cych pierwszą pracę. Należy tu wymienić m.in.:
– informacje i wywiady udzielane przez inspekto-

rów PIP nt. prawnej ochrony pracy oraz metod 
eliminowania (ograniczania) ryzyka zawodo-
wego na najbardziej niebezpiecznych stano-
wiskach pracy – w TVP 3 w Szczecinie (18 
wywiadów) oraz Polskiego Radia w Szczecinie 
(14 wywiadów),

– dwukrotną akcję informacyjną w zakresie prze-
pisów prawa pracy, przeprowadzoną wspólnie 
z ZUS O/Lublin, Urzędem Miejskim w Lublinie 
oraz Izbą Skarbową w Lublinie dla pracodaw-
ców o krótkim stażu i osób zamierzających 
założyć własną firmę. Przedsięwzięcie było 
relacjonowane przez Radio Lublin,

– udział inspektorów pracy z Oddziału PIP w Ka-
liszu w cyklicznych audycjach Radia Diecezji 
Kaliskiej „Rodzina” poświęconych eliminowa-
niu zagrożeń powodujących wypadki przy 
pracy, choroby zawodowe i inne schorzenia 
związane z pracą.




